
Diners Club -lapsivakuutus on voimassa ympäri vuorokauden, 
kaikkialla maailmassa. Vakuutukseen sisältyy viisi korvausele-
menttiä:

1. Korvaus vakuutetun lapsen luunmurtumasta
Vakuutuksesta maksetaan verotonta korvausta tapaturman 
aiheuttamasta luunmurtumasta. Kertakorvaus on 400 € riippu-
matta murtuneiden luiden lukumäärästä.

2. Korvaus vakuutetun lapsen pysyvästä 
hammasvammasta
Tapaturman aiheuttamasta hammasvammasta pysyviin ham-
paisiin maksetaan 400 euron veroton kertakorvaus.

3. Tapaturman aiheuttama pysyvä haitta vakuutetulle 
lapselle
Vakuutus korvaa lapselle sattuneesta tapaturmasta johtuvan py-
syvän haitan (5–100 % haitta- asteen mukaan), maksimikorva-
uksen ollessa 60 000 €. Korvaus maksetaan lopullisen haitta-as-
teen vahvistamisen jälkeen suhteessa haitta-asteen suuruuteen, 
yleensä aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta.

4. Huoltajan tapaturmainen kuolema
Huoltajan tapaturmaisesta kuolemasta maksetaan 10 000 euron 
kertakorvaus, jos tapaturma johtaa vakuutetun huoltajan kuole-
maan 3 vuoden kuluessa tapaturmasta.

Vakuutuskorvaus on lähiomaisille ja kuolinpesälle perintöveron 
alaista. Jos edunsaaja on muu kuin lähiomainen, vakuutuskor-
vaus on hänelle veronalaista pääomatuloa.

5. Huoltajaturva
Vakuutukseen kuuluu myös huoltajaturva, jonka kertakorvaus 
on 10 000 euroa, mikäli vakuutetulla lapsella diagnoisoidaan 
jokin seuraavista sairauksista vakuutuksen voimassaoloaikana

• Dialyysihoitoa vaativa munuaisten vajaatoiminta
• Pysyvä ja peruuttamaton sokeus, puhekyvyn tai kuulon
 menetys tai raajojen halvaantuminen
• Kuolemaan johtava sairaus
• Traumaperäinen pään vamma
• Syöpä
• Sydänkohtaus
• Aivohalvaus

Korvaus maksetaan myös, jos vakuutettu lapsi joutuu aortta-
siirreleikkaukseen tai vakavaan elinsiirtoon. Katso tarkemmat 
määritelmät ehtokohdasta 5.6.  Huoltajaturvan tarkoitus on 
helpottaa perheen elämää lapsen sairastuessa vakavasti. Huol-
taja voi käyttää korvaussumman haluamallaan tavalla, esim. 
korvatakseen lapsen sairaudesta tai vammasta johtuvat ansion-
menetykset tai ylimääräiset kulut. Vakuutuskorvaus maksetaan 
vakuutuksenottajalle, jos vakuutettu on alle 18-vuotias. Vakuu-
tetun ollessa täysikäinen, maksetaan korvaus suoraan hänelle. 
Vakuutuskorvaus on veronalaista ansiotuloa, mikäli se makse-
taan vakuutuksenottajalle.

Diners Club -kortinhaltija voi  ottaa vakuutuksen alle 18-vuo-
tiaalle lapselleen/lapsilleen. Vakuutus on voimassa kunnes 
vakuutettu lapsi täyttää 26 vuotta tai kunnes vakuutuksenottaja 
irtisanoo vakuutuksen. Vakuutetun on asuttava vakuutuksenot-
tajan kanssa samassa taloudessa, kunnes hän täyttää 18 vuotta.

Vakuutusmaksu
Vakuutusmaksu on 10,90 €/kk, jos vakuutat yhden lapsen tai 
17,90 €/kk, jos vakuutat kaksi tai useamman lapsen. Vakuutus-
maksu veloitetaan Diners Club -korttilaskullasi. Mikäli luovut 
Diners Club -kortista, Chubb laskuttaa vakuutusmaksun erilli-
sellä paperilaskulla. Elinkustannukset nousevat vuosi vuodelta, 
minkä vuoksi vakuutus on sidottu indeksiin. Sekä korvaus-
summat että vakuutusmaksu nousevat 3 prosenttia vuodessa, 
kymmenen vuoden ajan.

Tärkeimmät rajoitukset
Vakuutus ei korvaa tapaturman aiheuttamia hoitokuluja tai lää-
kekuluja. Vakuutus ei korvaa sairauksia, sairauden aiheuttamia 
tapaturmia tai tapaturmaa, joka on aiheutunut harrastettaessa 
vaarallisia urheilulajeja. Hammasvamma, joka on aiheutunut 
puremisesta tai pureskelusta, ei oikeuta korvaukseen. Korvaus 
luunmurtumasta ei koske sormia, varpaita tai nenän luita eikä 
vakuutus korvaa osteoporoosin aiheuttamaa luunmurtumaa. 

Chubbin asiakaspalvelu antaa vakuutuksesta lisätietoja nume-
rossa 09 6861 5151, johon voit soittaa paikallisverkkomaksun 
hinnalla, tai osoitteessa asiakaspalvelu@chubb.com.

LISÄTURVAA LAPSELLE 
Lapset kasvavat vauhdilla. Elämäntaitoja opetellessa, leikkiessä  ja harrastusten parissa saattaa sattua vakavampikin tapaturma. 
Kansainvälinen vakuutusyhtiö Chubb on kehittänyt Diners Clubin jäsenille lisäturvan perinteisten lapsivakuutusten rinnalle. 
Tästä lisävakuutuksesta maksetaan kertakorvaukset muista mahdollisista vakuutuksista huolimatta.

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1855034-2 ja käyntiosoitteella Mannerheimintie 
16 A 9, 00100 Helsinki. Chubb European Group SE on yhtiö, jonka toimintaa sääntelee Ranskan vakuutussopimuslaki, rekisterinumero 450 327 374 RCS Nanterre, kotipaik-
ka: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Ranska. Chubb European Group SE:n täysin maksettu osakepääoma on 896 176 662 
€ ja yhtiö on Autorité de contrôle prudentiel et de résolutionin (ACPR) valvonnassa, 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Sivuliikkeen toiminta on myös 
Finanssivalvonnan valvonnassa.  



1.0  VAKUUTETTU HENKILÖ 
1.1 Vakuutettu on Suomessa kirjoilla oleva henkilö, joka vakuutussopimuk-
sen alkaessa:
- on alle 18-vuotias;
- asuu vakituisesti samassa taloudessa kuin vakuutuksenottaja ja jonka lail-
linen huoltaja on vakuutuksenottaja tai hänen kanssaan samassa taloudessa 
vakituisesti asuva avo- tai aviopuolisonsa.
1.2 Kunnes vakuutettu täyttää 18 vuotta vakuutuksen voimassaolo edellyt-
tää, että vakuutettu asuu vakituisesti samassa taloudessa vakuutuksenottajan 
kanssa.
2.0 VAKUUTUKSENOTTAJA
2.1 Vakuutuksenottaja on yksityishenkilö, joka on tehnyt vakuutussopi-
muksen vakuutuksenantajan kanssa ja joka ottaessaan vakuutuksen on 
Diners Club -kortinhaltija. Mikäli vakuutettu ja vakuutuksenottaja ovat eri 
henkilöitä, vakuutuksenottajan velvollisuutena on tiedottaa vakuutetulle 
hänen vakuutusturvansa ehdoista ja voimassaolosta sekä niissä mahdollisesti 
tapahtuvista muutoksista.
3.0 VAKUUTUKSENANTAJA
3.1 Vakuutuksenantaja on Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa, 
jatkossa Chubb.
4.0 VAKUUTUSSOPIMUKSEN ALKAMINEN JA VOIMASSAOLO
4.1 Vakuutussopimus ja Chubbin vastuu alkavat, kun vakuutuksenottaja 
tai Chubb on antanut tai lähettänyt hyväksymisensä toisen osapuolen 
tarjoukseen. Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen 
vakuutushakemuksen Chubbille, ja jos on ilmeistä, että Chubb olisi hyväk-
synyt sen, Chubbin vastuu astuu voimaan silloin, kun hakemus on annettu 
tai lähetetty.
4.2 Vakuutussopimus on voimassa, kunnes se päättyy sen mukaisesti, mitä 
myöhemmin kohdassa 9.0 määrätään. Vakuutuksenantajalla on oikeus 
tehdä vakuutustuotteissa ja -toiminnassa tapahtunutta kehitystä vastaavia 
muutoksia vakuutusmaksuun ja muihin sopimusehtoihin ilmoittamalla tästä 
kirjallisesti vakuutuksenottajalle. Vakuutuksenottajalla on oikeus irtisanoa 
vakuutus, ellei hän hyväksy muutosta. Muutos tulee voimaan sen vakuu-
tusmaksukauden tai, jos vakuutusmaksukausi on lyhyempi kuin yksi vuosi 
tai siitä ei ole sovittu, sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa 
kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.
4.3 Vakuutuskorvausta ja vakuutusmaksua tarkistetaan ylöspäin 3 %:lla 
vuosittain 10 vuoden ajan vakuutuksen vakuutuskirjaan merkittynä vuosi-
päivänä. Vakuutuskorvauksen tarkistus pyöristetään lähimpään 10 euroon 
ja vakuutusmaksun tarkistus lähimpään 10 senttiin.
4.4 Vakuutus on voimassa 24 tuntia vuorokaudessa työ ja vapaa-aikana.
4.5 Vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, ei kuitenkaan, jos oleskelu 
Pohjoismaiden ulkopuolella kestää yhtäjaksoisesti enemmän kuin 12 kuu-
kautta. Oleskelun Pohjoismaiden ulkopuolella ei katsota katkeavan väliaikai-
sella oleskelulla Pohjoismaissa lääkärissäkäyntiä, sairaalahoitoa, liiketoimia, 
lomaa tai vastaavaa varten.
4.6 Vakuutuksenottaja on velvollinen ilmoittamaan Chubbille, mikäli 
vakuutettu muuttaa pysyvästi ulkomaille tai mikäli vakuutetun oleskelu 
Pohjoismaiden ulkopuolella jatkuu yli 12 kuukautta. Mikäli vakuutuksenot-
taja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, suoritettuja vakuutusmaksuja ei 
makseta takaisin.
5.0 VAKUUTUKSEN SISÄLTÖ
5.1 Määritelmät
5.1.1 Tapaturma on äkillinen, ulkoinen ja ruumiinvamman aiheuttava odot-
tamaton tapahtuma, joka tapahtuu vakuutetun tahtomatta. Myös paleltumi-
nen, lämpöhalvaus ja hukkuminen ovat tapaturmia.
5.1.2 Pysyvä haitta on lääketieteellisesti arvioitu yleinen haitta, jonka vamma 
aiheuttaa vakuutetulle ja joka ei parane.
5.2 Kuolemantapaus
5.2.1 Vakuutus kattaa vakuutetun huoltajan tapaturmaisen kuoleman, joka 
sattuu vakuutuksen voimassaolon aikana.
5.2.2 Oikeus kuolemantapauskorvaukseen syntyy, jos tapaturma johtaa 
vakuutetun huoltajan kuolemaan 3 vuoden kuluessa tapaturmasta.
5.2.3 Kuolemantapauksen määrä kuollutta huoltajaa kohden on merkitty 
vakuutuskirjaan.
5.2.4 Kuolemantapauskorvausta ei suoriteta vakuutetusta lapsesta.
5.3 Pysyvä haitta
5.3.1 Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaolon aikana vakuute-
tulle sattuneen tapaturman aiheuttaneen lääketieteellisen pysyvän haitan.
5.3.2 Korvaukseen oikeuttaa vamma, joka aiheuttaa vähintään 5 %:n 
fyysisen toimintakyvyn alenemisen 3 vuoden kuluessa tapaturmasta. 
Korvauspäätös tehdään, kun lopullinen haitta-aste on vahvistettu, yleensä 
aikaisintaan vuoden kuluttua tapaturmasta. Jos tapaturma aiheuttaa vam-
moja useisiin ruumiinosiin, korvaus maksetaan korkeintaan 100 %:ksi 
arvioidun haitta-asteen mukaan. Korvaus maksetaan kertakorvauksena ja 
suhteessa haitta-asteen suuruuteen. Myöhemmin kuin 10 vuoden kuluttua 
vahinkoseuraamuksesta lisääntynyt haitta-aste ei oikeuta korvaukseen. 
Pysyvän haitan suuruutta määriteltäessä sovelletaan sosiaali- ja terveys-
ministeriön tapaturmavakuutuslain haittaluokituksesta antamaa asetusta 
1649/2009.
5.3.3 Korvauksen enimmäismäärä on merkitty vakuutuskirjaan.
5.4 Pysyvä hammasvamma
5.4.1 Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaolon aikana sattuvan 
vakuutetun suuhun kohdistuvan tapaturman aiheuttaman pysyvän hammas-
vamma yhteen tai useampaan hampaaseen, jotka eivät ole maitohampaita. 
Hammasvamma, joka aiheutuu puremisesta tai pureskelusta, ei oikeuta 
korvaukseen.
5.4.2 Korvauksen määrä vakuutustapahtumaa kohden on merkitty vakuu-
tuskirjaan.
5.5 Luunmurtuma
5.5.1 Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaolon aikana vakuu-
tetulle sattuneen tapaturman aiheuttaman ja lääketieteellisesti todetun 
luunmurtuman. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta, mikäli murtuma koh-
distuu sormien, varpaiden tai nenän luihin, eikä myöskään osteoporoosin 
aiheuttamasta luunmurtumasta. Vakuutuksesta suoritetaan yksi korvaus 
luunmurtumasta vakuutustapahtumaa kohden saman tapaturman aiheutta-
mien luunmurtumien määrästä riippumatta.
5.5.2 Korvauksen määrä vakuutustapahtumaa kohden on merkitty vakuu-
tuskirjaan.
5.6 Huoltajaturva
5.6.1 Vakuutuksesta suoritetaan huoltajaturvaa, mikäli vakuutetulla diagno-
soidaan jokin alla määritelty vakava sairaus tai vamma, tai hänelle suorite-
taan jokin alla määritelty toimenpide vakuutuksen voimassaolon aikana.
5.6.2 Huoltajaturvan määrä vakuutustapahtumaa kohden on merkitty 
vakuutuskirjaan. Huoltajaturvaa maksetaan vain kerran kutakin sairautta, 
vammaa tai toimenpidettä kohden.
5.6.3 Aorttasiirreleikkaus-sairaustapauksessa
Leikkauksen määritelmä -sairaudesta johtuva aorttaleikkaus, jossa osa 
sairaasta aortasta poistetaan kirurgisesti ja korvataan se siirteellä. Aortalla 
tarkoitetaan sekä rinta-aorttaa (a. thoracica) että vatsa-aorttaa (a. abdomi-
nalis) muttei sen haaroja. Yllä olevan määritelmän mukaisesti vakuutus ei 
korvaa seuraavia:
Mitkään muut aorttaan kohdistuvat kirurgiset toimenpiteet, kuten esimer-
kiksi stenttien asentaminen tai suonensisäiset korjaukset.
Aortan traumaperäisestä vaurioitumisesta aiheutuva leikkaus.
5.6.4 Sokeus – pysyvä ja peruuttamaton
Näkökyvyn pysyvä ja peruuttamaton menetys siten, että Snellenin taulutes-
tissä näkökyky on apuneuvoja käyttäen 3/60 tai sitä heikompi parempaan 
silmään verrattuna.
5.6.5 Syöpä – lukuun ottamatta alkuvaiheen tapaukset
Mikä tahansa pahanlaatuinen diagnosoitu ja kudosnäyttein vahvistettu 
kasvain, jolle on luonteenomaista pahanlaatuisten solujen hallitsematon 
kasvu ja tunkeutuminen kudoksiin. Pahanlaatuisina kasvaimina pidetään 
myös leukemiaa, sarkoomaa ja lymfoomaa muttei iholymfoomaa (ihoon 
rajoittunut lymfooma). 
Yllä olevan määritelmän mukaisesti vakuutus ei korvaa seuraavia:
Mikä tahansa syöpätyyppi, joka luokitellaan histologisesti johonkin seuraa-

vista ryhmistä: syöpää edeltävä, ei vielä pahanlaatuinen, noninvasiivinen, 
ei-tunkeutuva, ympäristöönsä leviämätön, paikallinen syöpä, pahanlaatuisen 
rajalla oleva syöpä tai todennäköisesti hyvänlaatuinen syöpä. Kaikki etu-
rauhassyövät, paitsi jos histologisen luokituksen mukaan taudin Gleason-
pistearvo on yli 6 tai se on edennyt vähintään TNM-luokituksen luokkaan 
T2N0M0. Krooninen lymfosyyttinen leukemia, paitsi jos se on histologisesti 
luokiteltu vähintään Binet’n A-vaiheeseen edenneeksi. Mikä tahansa ihosyö-
pä (mukaan lukien iholymfooma), paitsi jos se on pahanlaatuinen melanoo-
ma, jonka on histologisesti todettu tunkeutuneen epidermistä (ihon ulointa 
kerrosta) syvemmälle.
5.6.6 Kuurous – pysyvä ja peruuttamaton
Pysyvä ja peruuttamaton kuulon menetys siten, että heikkeneminen on yli 95 
desibeliä kaikilla taajuusalueilla paremmassa korvassa käyttäen kuulokäyrää.
5.6.7 Sydänkohtaus – määritelty vakavuusaste
Riittämättömän verenkierron aiheuttama sydänlihaksen kuolio, josta seuraa-
vat kaikki akuutin sydänlihasinfarktin tunnusmerkit:
Tyypilliset kliiniset oireet (esim. luonteenomainen rintakipu).
Tuoreet luonteenomaiset muutokset sydänsähkökäyrässä (EKG:ssä).  
Luonteenomainen sydänentsyymien tai troponiinien lisääntyminen vähintään 
seuraavasti;
troponiini T > 1.0 ng/ml
AccuTnI > 0.5 ng/ml tai vastaava kynnysarvo muilla Troponin I
menetelmillä mitattuna.
Akuutti sydänlihasinfarkti -diagnoosille on oltava kiistaton näyttö. Yllä 
olevan määritelmän mukaisesti vakuutus ei korvaa seuraavaa: Muut äkilliset 
sepelvaltimo-oireet, kuten esim. iskeeminen rintakipu.
5.6.8 Dialyysiä edellyttävä munuaisten toiminnan lakkaaminen. Kroo- ninen 
ja loppuvaiheessa oleva molempien munuaisten toiminnan lakkaaminen, 
jonka takia säännöllinen dialyysi on välttämätön.
5.6.9 Puhekyvyn menetys – pysyvä ja peruuttamaton
Täydellinen, pysyvä ja peruuttamaton puhekyvyn menetys fyysisen vamman 
tai sairauden seurauksena.
5.6.10 Mittava elinsiirto
Elinsiirto vastaanottavana potilaana, jolle siirretään luuydintä, koko sydän, 
munuainen, maksa, keuhko tai haima tai potilaan rekisteröiminen elinsiir-
tojonotuslistalle.
Yllä olevan määritelmän mukaisesti vakuutus ei korvaa seuraavia:
Muiden elinten, elinten osien, kudosten tai solujen siirtoa.
5.6.11 Raajojen halvautuminen – täydellinen ja peruuttamaton
5.6.12 Aivohalvaus – joka johtaa pysyviin oireisiin
Riittämättömästä verensaannista tai kallonsisäisestä verenvuodosta aiheutu-
nut aivokudoksen tuhoutuminen, josta seuraa pysyvä neurologinen haitta ja 
jatkuvia kliinisiä oireita.
Yllä olevan määritelmän mukaisesti vakuutus ei korvaa seuraavia:
Ohimenevää aivoverenkiertohäiriötä.
Verisuonten traumaperäistä vammaa.
5.6.13 Kuolemaan johtava sairaus
Hoitavan lääkärin tekemä sairauden tarkka diagnoosi, joka täyttää seuraa-
vat kaksi kriteeriä:
Taudille ei ole olemassa tunnettua parannuskeinoa tai se on edennyt niin pit-
källe, ettei sitä enää voi parantaa ja hoitavan lääkärin näkemyksen mukaan 
tauti johtaa kuolemaan vuoden sisällä diagnoosista.
5.6.14 Traumaperäinen pään vamma – josta seuraa pysyviä oireita.
Traumaperäisen vamman aiheuttama aivokudoksen tuhoutuminen eli aivo-
vamma, josta seuraa pysyvää neurologista vajavuutta ja jatkuvia kliinisiä 
oireita.
6.0 VAKUUTUSTURVAN RAJOITUKSET
Korvausta ei makseta:
6.1 Vakuutetun sairauden, vamman, ruumiinvian tai huimauksen aiheutta-
masta vahinkotapahtumasta.
6.2 Vakuutetun sairauden tai piilevän sairauden puhkeamisesta, vaikka sai-
raus on aiheutunut tai pahentunut tapaturmasta.
6.3 Bakteerin tai viruksen aiheuttamasta tartunnasta.
6.4 Lääkinnällisistä toimenpiteistä, hoidosta tai tutkimuksesta, jota ei ole 
suoritettu tästä vakuutuksesta korvattavan vamman hoitamiseksi.
6.5 Tapaturmasta, jonka vakuutettu on itse aiheuttanut omalla tahallisella 
menettelyllään kuten itsemurhasta tai sen yrityksestä.
6.6 Vakuutetun käyttämän lääkeaineen, alkoholin, huumaavan aineen tai 
ravinnoksi nautitun aineen aiheuttamasta myrkytyksestä.
6.7 Tapaturmasta, joka vakuutetulle on aiheutunut tämän oman rikollisen 
toiminnan seurauksena.
6.8 Tapaturmasta, joka on tapahtunut ydinräjähdyksen tai radioaktiivisen 
säteilyn seurauksena sotilaallisen toiminnan yhteydessä johon vakuutettu on 
osallistunut tai joka on aiheutunut ydinvoimalaitoksessa, jossa vakuutettu 
työskentelee.
6.9 Tapaturmasta, joka aiheutuu osallistumisesta sotaan tai poliittisiin 
levottomuuksiin tai joka tapahtuu sotatoimi-, sisällissota-, vallankumous- tai 
kapina-alueella tai alueella, jolla on muu aseellinen selkkaus. Mikäli levot-
tomuudet puhkeavat, kun vakuutettu oleskelee em. alueella ja vakuutettu ei 
itse osallistu niihin, vakuutus on voimassa ensimmäisen kuukauden levotto-
muuksien puhkeamisesta.
6.10 Tapaturmasta, joka on sattunut, kun vakuutettu on osallistunut seuraa-
viin lajeihin tai harjoitellut niitä:
Ammattimainen urheilu;
Nyrkkeily, paini, judo, karate tai niihin verrattava kamppailulaji;
Ilmaurheilulajit, kuten riippuliito, laskuvarjohyppy tai benjihyppy;
Erityisesti järjestetty nopeuskilpailu tai -harjoittelu, jossa käytetään kelkkaa, 
ohjaskelkkaa tai moottorikäyttöistä kulkuneuvoa;
Sukeltaminen sukellusvälineitä ja/tai paineilmalaitetta käyttäen;
Kiipeilylajit, kuten vuorikiipeily.
6.11 Tapaturmasta, joka sattuu, kun vakuutettu on toiminut miehistön 
jäsenenä lennon aikana lentokoneessa, helikopterissa tai vastaavassa ilma-
aluksessa.
6.12 Korvausta voidaan alentaa tai evätä, jos vakuutettu on aiheuttanut 
vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta, esimerkiksi ollessaan 
vahinkotapahtuman sattuessa alkoholin tai muun huumaavassa tarkoituk-
sessa käytetyn aineen vaikutuksen alainen ja tämä seikka on olennaisesti 
vaikuttanut vahingon syntyyn tai määrään.
6.13 Korvausta ei makseta tapaturman psyykkisten seurausten vuoksi.
7.0 VAKUUTUSMAKSUN SUORITTAMINEN
7.1 Diners Club laskuttaa Chubbin puolesta vakuutusmaksun vakuutuk-
senottajan Diners Club -kortilta. Vakuutuksenottajan Diners Club -kort-
titilin päättyessä Chubb laskuttaa vakuutusmaksun vakuutuksenottajalta. 
Vakuutusmaksukausi on yksi vuosi laskettuna vakuutuksen vuosipäivästä 
(vakuutuksen merkitsemispäivä). Vakuutusmaksu määräytyy valitun korva-
ustason ja vakuutettujen lasten määrän perusteella.
7.2 Jos vakuutusmaksua ei ole maksettu määräajassa, vakuutuksenantajalla 
on oikeus irtisanoa vakuutus päättyväksi 14 päivän kuluttua irtisanomista 
koskevan ilmoituksen lähettämisestä. Jos vakuutuksenottaja suorittaa 
koko vakuutusmaksun ennen irtisanomisajan päättymistä, vakuutus ei 
kuitenkaan pääty irtisanomisajan kuluttua. Jos myöhästyminen on johtunut 
vakuutuksenottajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut sairauden, 
työttömyyden tai muun erityisen seikan vuoksi pää- asiassa omatta syyttään, 
vakuutus päättyy irtisanomisesta huolimatta vasta 14 päivän kuluttua esteen 
lakkaamisesta. Vakuutus päättyy kuitenkin viimeistään 3 kuukauden kulut-
tua irtisanomisajan päättymisestä. Vakuutuksenottajan on ilmoitettava mah-
dollisimman pian kirjallisesti maksuvaikeudestaan vakuutusyhtiölle.
7.3 Maksun laiminlyönnin vuoksi päättynyt vakuutus tulee uudelleen voi-
maan, jos suorittamatta jäänyt maksu maksetaan 6 kuukauden kuluessa 
vakuutuksen päättymisestä. Vakuutusyhtiön vastuu alkaa maksun suoritta-
mista seuraavasta päivästä.

8.0 KORVAUSMENETTELY
8.1 Ilmoitus vakuutustapahtumasta on tehtävä kirjallisesti Chubbille vuoden 
kuluessa siitä, kun korvauksenhakija on saanut tietää vakuutuksen voimas-
saolosta, vakuutustapahtumasta ja vakuutustapahtumasta aiheutuneesta 
vahinkoseuraamuksesta. Korvausvaatimus on joka tapauksessa esitettävä 10 

vuoden kuluessa vahinkoseuraamuksen aiheutumisesta.
8.2 Korvauksenhakijan on esitettävä Chubbille lääkärintodistus ja muut 
vastuun arvioimiseksi tarvittavat asiakirjat. Chubb ei ole velvollinen mak-
samaan korvausta ennen kun mainitut selvitykset on toimitettu. Chubb voi 
tarvittaessa pyytää tapaturman kohteeksi joutunutta menemään erityisesti 
nimetyn lääkärin tutkittavaksi. Tässä tapauksessa Chubb maksaa käynnistä 
aiheutuvat kulut.
8.3 Jos korvauksenhakija on antanut vakuutustapahtuman jälkeen sellaisia 
vääriä tai puutteellisia tietoja Chubbille, joilla on vakuutustapahtuman 
ja Chubbin vastuun kannalta merkitystä, korvaus voidaan evätä tai sitä 
voidaan alentaa, riippuen siitä, mikä on aiheellista olosuhteiden kannalta 
katsottuna.
9.0 VAKUUTUSSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
9.1 Vakuutuksenottaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen kirjallisesti.
9.2 Chubb voi irtisanoa vakuutuksen päättyväksi vakuutusmaksukauden 
lopussa viimeistään kuukautta ennen vakuutusmaksukauden päättymistä 
lähetetyllä kirjallisella ilmoituksella, jossa on mainittu irtisanomisen peruste.  
Chubbin tämän kohdan mukainen irtisanomisoikeus alkaa kuitenkin vasta 
siitä vakuutusmaksukaudesta, joka päättyy kun viisi vuotta on kulunut 
vakuutuksen voimaan astumisesta. Chubbilla on aina oikeus irtisanoa 
vakuutus näiden ehtojen kohdassa 7.2 ja vakuutussopimuslain 17 §:ssä 
mainituilla perusteilla.
9.3 Vakuutuksen voimassaolo päättyy:
kun vakuutettu alle 18-vuotiaana muuttaa pois vakuutuksenottajan talou-
desta ennen kuin vakuutettu täyttää 18 vuotta; iän perusteella viimeistään 
sinä päivänä, kun vakuutettu täyttää 26 vuotta; sen vakuutusmaksukauden 
päättyessä, jonka aikana vakuutettu on muuttanut pysyvästi ulkomaille; kun 
vakuutetun tilapäinen oleskelu Pohjoismaiden ulkopuolella on jatkunut yli 
12 kuukautta kohdan 4.5 mukaisesti;
kun vakuutuksenottaja kuolee.
9.4 Mikäli vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa aikaisemmin, Chubb 
palauttaa vakuutuksenottajalle vakuutusmaksukaudesta jäljellä olevan osan 
vakuutusmaksuista. Mikäli palautettava vakuutusmaksu on vähemmän kuin 
vakuutussopimuslaissa määrätään, sitä ei palauteta.
10.0 EDUNSAAJA
10.1 Kertakorvaukset vakuutetun huoltajan kuolemasta, vakuutetun pysy-
västä haitasta, vakuutetun pysyvästä hammasvammasta sekä vakuutetun 
luunmurtumasta maksetaan vakuutetulle.
10.2 Huoltajaturva maksetaan vakuutuksenottajalle jos vakuutettu on alle 
18-vuotias. Huoltajaturva maksetaan vakuutetulle jos vakuutettu on täyttä-
nyt 18 vuotta.
11.0 VEROTUS
11.1 Chubb tai Diners Club eivät vastaa veroista, joita edunsaajalle korva-
uksen maksamisesta saattaa aiheutua. Chubb pidättää lain mukaiset ennakot 
ja maksaa ne veroviranomaisille.
12.0 VAKUUTUSSOPIMUSLAKI
12.1 Tähän vakuutussopimukseen sovelletaan vakuutuskirjan ja näiden 
ehtojen lisäksi Suomen vakuutussopimuslakia.
13.0 MUUTOKSENHAKU
13.1 Chubbin korvauskäsittelijä antaa korvauksenhakijan pyynnöstä lisätie-
toja korvauspäätöksen perusteista ja asiaan vaikuttavista muista seikoista. 
Korvauksenhakija voi pyytää asian uudelleenkäsittelyä vapaamuotoisella 
hakemuksella, joka lähetetään Chubbiin alla mainittuun osoitteeseen. 
Korvauksenhakija, joka on tyytymätön uudelleenkäsittelyn päätökseen, voi 
pyytää Chubbin korvauspäällikön käsittelemään asiaa.
13.2 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta antaa maksutonta neuvontaa korvauk-
sista ja vakuutusehdoista, www.fine.fi, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, 
puh: +358 9 6850 120.
13.3 Vakuutuslautakunta ja kuluttajariitalautakunta antavat ratkaisu-
suosituksia vakuutusasioissa. Palvelu on maksuton. Vakuutuslautakunta 
www.fine.fi, Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, puh: +358 9 6850 120 ja 
kuluttajariitalautakunta www.kuluttajariita.fi, PL 306 (Hämeentie 3), 00531 
Helsinki, puh: +358 29 566 5200.
13.4 Chubbin vakuutusasiassa tekemään päätökseen tyytymätön voi panna 
vireille kanteen Chubbia vastaan Helsingin käräjäoikeudessa tai asianosai-
sen Suomessa olevan kotipaikan käräjäoikeudessa. Kanne on nostettava 3 
vuoden kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut kirjallisen tiedon Chubbin 
päätöksestä ja tästä määräajasta.
14.0 HENKILÖTIETOJEN REKISTERÖINTI
14.1 Chubb käyttää vakuutuksenottajan antamia henkilökohtaisia tietoja 
hallinnoidakseen vakuutusta sekä hoitaakseen korvauskäsittelyn. 
Näitä tietoja ovat mm. vakuutuksenottajan perushenkilötiedot, kuten vakuu-
tettujen nimet, osoitteet ja vakuutusnumero, mutta ne voivat sisältää myös 
yksityiskohtaisempia tietoja vakuutetuista (esimerkiksi iät, terveydentilat, 
yksityiskohtaisia tietoja omaisuudesta, korvausvaatimushistorioita), jos nämä 
ovat merkityksellisiä vakuutuksenantajan vakuuttamalle riskille, tarjoamalle 
palvelulle, tai vakuutuksenottajan tai vakuututtujen esittämälle korvausvaa-
timukselle.
Chubb on osa globaalia konsernia. Voidakseen tarjota vakuutusturvaa ja tal-
lentaa vakuutettujen henkilötietoja saatetaan vakuutetun antamia henkilötie-
toja tarvittaessa jakaa konsernin muissa maissa toimivien yhtiöiden kanssa. 
Vakuutuksenantaja käyttää myös useita luotettavia palveluntarjoajia, joilla 
on myös mahdollisuus saada vakuutettujen henkilötietoja. Palveluntarjoajat 
käyttävät näitä tietoja vakuutuksenantajan antamien ohjeiden mukaisesti ja 
näiden tietojen käytön määräysvalta on vakuutuksenantajalla.
Vakuutetuilla on oikeus tarkastaa henkilötietonsa sekä tietyissä olosuhteissa 
oikeus pyytää tietojen poistamista.
Tämä osio on tiivistetty versio siitä, miten Chubb käyttää henkilötietoja. Jos 
vakuutuksenottaja ja vakuutetut haluavat saada asiasta lisätietoja, suosittelee 
Chubb lukemaan käyttäjälle suunnatun kokonaisuuden tietosuojakäytän-
nöistä. Nämä tiedot ovat saatavilla osoitteessa: https://chubbvakuutus.fi/
chubb-ryhman-tietosuojakaytanto/. Vakuutuksenottaja ja vakuutetut voivat 
milloin tahansa pyytää Chubbilta kopion tietosuojakäytännöistä ottamalla 
yhteyttä Chubbiin osoitteessa dataprotectionoffice.europe@chubb.com. 
15.0 YLIVOIMAINEN ESTE
15.1 Chubb ei ole vastuussa vahingosta, joka mahdollisesti aiheutuu vakuu-
tustapahtumaa koskevasta selvityksestä tai jos korvauksen maksaminen vii-
västyy viranomaisen päätöksestä, työtaistelutoimenpiteestä, tietoliikennehäi-
riöstä taikka muusta syystä, johon Chubb ei ole voinut ennakolta vaikuttaa.

Chubb European Group SE, sivuliike Suomessa
PL 687 (Mannerheimintie 16 A 9), 00101 Helsinki • Puh: +358 9 6861 5151
Sähköposti: asiakaspalvelu@chubb.com
Sähköposti: vahingot@chubb.com
Y-tunnus 1855034-2
www.chubbvakuutus.fi 

Chubbin toimintaa Suomen markkinoilla valvoo Finanssivalvonta, 
PL 103 (Snellmaninkatu 6), 00101 Helsinki. Puh: +358 10 831 51, 
www.finanssivalvonta.fi 
 

Chubbin vakuutusasiamiehinä toimivat:
ManpowerGroup Contact Center Oy, Y-tunnus: 1772658-8
Kaivokatu 8, 00100 Helsinki • Puh. 020 1700 100 
Communicare Finland Oy, Y-tunnus 2439114-9
Tietotie 1, 37630 Valkeakoski • Puh. 03 755 97 59
Moment Group Oy, Y-tunnus 1761337-2
Luuniemenkatu 3 B, 74100 Iisalmi
Puh. 030 39891

Chubbin vakuutusasiamiehet on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään 
vakuutusedustajarekisteriin ja Finanssivalvonta valvoo niiden toimintaa. 
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